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BTW nummer NL8129.19269B01
Artikel-1 toepasselijkheid
1.Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomst van Vonvi zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van 
toepassing.
2.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houd in dat u de toepasselijkheid van 
deze Voorwaarden accepteert
3.Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel naar schriftelijke 
goedkeuring door Vonvi worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. De kleuren zouden iets af kunnen wijken van de foto`s. Wij doen ons best de kleuren/maten/omschrijving zo 
duidelijk mogelijk te vermelden.
Artikel-2 Overeenkomst
1.Alle aanbiedingen van Vonvi zijn vrijblijvend en Vonvi behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.
2.Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vonvi, ook is Vonvi gerechtigd 
bestellingen te weigeren zowel te annuleren en bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling word geweigerd deelt Vonvi dit mee binnen drie [3] dagen na 
ontvangst bestelling.
Artikel-3 prijzen
1.De vermelde prijzen zijn inc. BTW maar exclusief verzendkosten. Bij een bestelling van €25,- of meer, vervallen de 
verzendkosten.
2.Vonvi biedt de volgende betaalmogelijkheid. Vooruitbetaling via een bankoverschrijving, ideal of contant betalen 
bij afhaling. Uw bestelling word verzonden nadat uw betaling op de rekening van Vonvi staat
Artikel-4 Levering/retourneren
1.De levering van de artikelen geschied op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending 
aan U.
2.Verzendingen van bestellingen geschied door PostNL tenzij anders word vermeld in bevestigingsmail.
Het annuleren van een bestelling is zolang deze nog niet is verstuurd mogelijk.
Retourneren is bij ons mogelijk, wel dienen de verzendkosten voor het retour sturen door de koper te worden betaald.
De verzending van onze producten gebeurd altijd met track&trace code.
Artikel-5 Aansprakelijkheid
1.Indien een product een gebrek vertoont zal Vonvi proberen dit zo goed mogelijk op te lossen voor zo ver dat 
mogelijk is.
Artikel-6 Persoonsgegevens
1.Vonvi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De 
persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
2.De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in de bestel procedure behandeld worden.
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